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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското
сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на
кризи1, и по-специално член 14, параграф 7 от него,
като има предвид, че:
(1)

На 6 ноември 2014 г. България представи чрез електронната система за обмен на
данни на Комисията (SFC2014) предложение за национална програма за
подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 до 2020 г.

(2)

Диалогът по въпросите на политиката с България по член 13 от Регламент (ЕС)
№ 514/2014 бе проведен на 16 юли 2013 г. Резултатът е записан в одобрен
протокол от 4 декември 2013 г.

(3)

Предложената национална програма бе изготвена от България в рамките на
партньорството по член 12 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

(4)

Националната програма съдържа всички елементи, посочени в член 14,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

(5)

Като се има предвид подробното обяснение, предоставено от България в
националната програма, е целесъобразно да се позволи на България да се
отклони от минималния процент за разпределяне на ресурси, посочен в член 6,
параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и
на Съвета2 за целта, посочена в член 9, параграф 2, буква а) от този регламент.

(6)

Комисията направи коментари на 22 декември 2014 г., 1 април 2015 г. и 22 юни
2015 г. в съответствие с член 14, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 514/2014.
България предостави на Комисията цялата необходима допълнителна
информация на 23 февруари 2015 г. и на 29 април и промени националната
програма по съответния начин. Променената програма бе предоставена на
Комисията на 30 юни 2015 г.
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ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112.
Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за
създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от
фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г.,
стр. 143).
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(7)

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на
член 84 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета3 и правно задължение по смисъла на член 85 от този регламент.

(8)

Следва да бъде посочен максималният размер на средствата в полза на
националната програма на България от фонд „Вътрешна сигурност“,
включително разбивката между основната сума и допълнителната сума,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Националната програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за
периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., представена в окончателната ѝ
версия на 30 юни 2015 г., се одобрява.
Член 2
1. Максималният размер на средствата от фонд „Вътрешна сигурност“ в полза на
националната програма на България се определя на 72 759 923 EUR, като тези средства
ще бъдат финансирани от общия бюджет на Съюза, както следва:
а)

бюджетен ред 18 02 01 01: 40 757 630 EUR

б)

бюджетен ред 18 02 01 02: 32 002 293 EUR

2. Максималният размер на средствата от бюджетен ред 18 02 01 01 се състои от:
а)

основна сума в размер на 40 366 130 EUR, отпусната в съответствие с
приложение I към Регламент (ЕС) № 515/2014,

б)

допълнителна сума в размер на 391 500 EUR за специфичното(ите) действие(я),
отпусната в съответствие с член 7 от този регламент.
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Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 298,
26.10.2012 г., стр. 1).
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Член 3
Адресат на настоящото решение е Република България.
Съставено в Брюксел на 29.7.2015 година.

За Комисията
Dimitris AVRAMOPOULOS
Член на Комисията

BG

4

BG

